Agroforestry in Vlaanderen heeft kansen!
Omdat elke vierkante meter landbouwgrond in het dichtbevolkte Vlaanderen kostbaar is, is
het belangrijk om een hoge landproductiviteit na te streven. Wervel is ervan overtuigd, en
recent onderzoek in Europa toont dit ook aan, dat monoculturen daartoe niet de efficiëntste
manier vormen. De prijzen van landbouwproducten mogen dan nog in stijgende lijn zitten,
zowel ecologisch als economisch hebben agroforestrysystemen meer potentieel dan
monoculturen. De stijgende kosten van allerhande inputs blijft onverminderd doorgaan, en als
een landbouwsysteem efficiënter met hulpbronnen (licht, water, nutriënten) omgaat, dan
vertaalt zich dat hoedanook economisch. Daarnaast worden steeds meer productiegebonden
monocultuursubsidies afgebouwd, wat meer ruimte laat aan de efficiëntste systemen
(polyculturen) om zich volop te ontwikkelen. Ook worden door de maatschappij opgelegde
randvoorwaarden belangrijker in de financiële ondersteuning van de landbouwsector.
Recreatie, biodiversiteit, milieukwaliteit, erosiebestrijding zijn niet meer weg te denken uit de
toekomstige (al dan niet door de overheid ondersteunde) plattelandseconomie. Ook zal in de
toekomst serieus betaald worden voor koolstoffixatie, en wanneer het tropisch regenwoud
voldoende beschermd is, zal hout van eigen bodem nog betere prijzen vangen. Bovendien
zitten we in Vlaanderen met een nitraatoverschot, dat in plaats van geld te kosten, via
boomwortels ook geld kan opleveren: bomen groeien immers sneller in agroforestrysystemen
en verhinderen dat nitraten het grondwater bereiken. Twee vliegen in één klap.
Agroforestry past perfect in dat plaatje, waarbij landbouw en natuur samen meer kunnen dan
apart. Pioniers gaan er in Vlaanderen dan ook nu al mee aan de slag, en investeren nu in de
toekomst door bomen aan te planten. Een peiling bij Vlaamse boeren werd nog niet
uitgevoerd, maar peilingen in Nederland en Frankrijk doen veronderstellen dat er ruime
interesse is bij ervaren landbouwers (meer nog dan bij jongere boeren). De mogelijkheden om
creatief te zijn met agroforestry zijn eigenlijk onbeperkt. In Nederland heb je bedrijven waar
walnoten, hazelaars en duindoorn tesamen gezet worden in een tricultuur van meerjarige
gewassen. Plantaardige eiwitten en vetten in de noten enerzijds en extreme hoeveelheden antioxidanten in de duindoornbessen anderzijds zorgen voor een eigentijdse gezondheidscocktail
waar zwaar geld voor betaald wordt vandaag de dag. En dat zonder subsidies. Toch willen wij
de Vlaamse Overheid vragen om sterk te overwegen de Europese steunmaatregel voor
agroforestry die voorzien is in het plattelandsbeleid in Vlaanderen te implementeren. Het kan
de drempel voor duurzame landbouw alleen maar verlagen, en kost Vlaanderen slechts 20%
co-financiering. Maw, veel meer bedrijven kunnen geholpen worden dan met sommige nu van
kracht zijnde maatregelen.
Tegen de studiedag op 19 oktober wil Wervel een stevig achtergronddossier op de website
www.wervel.be/agroforestry plaatsen dat naast boeren en onderzoekers aan Vlaamse
universiteiten ook beleidsmakers hoopt warm te maken voor dit vergeten productiesysteem.
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